
 

 

Rīga, 2013.gada 8.janvārī  

Ļ.cien. LR Zemkopības ministrei L.Straujumai 
A.god. LR Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministram E. Sprūdžam 

 

Atklātā vēstule Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Zemkopības un Vides aizsardzības 

ministriem  

Eiropas Savienība (ES) ir vairākkārtēji uzsvērusi meža nozīmi kā integrētu ekosistēmu dzīves vides 

nodrošinājumam dažādām sugām – tas minēts arī ES Mežu stratēģijā un Bioloģiskās daudzveidības 

stratēģijā. Priekšlikuma par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) 35. punktā minēts, ka: „Būtu jāturpina piešķirt maksājumi meža tiesiskajiem 

valdītājiem, kuri nodrošina videi vai klimatam labvēlīgus meža saglabāšanas pakalpojumus, 

uzņemoties saistības veicināt bioloģisko daudzveidību, saglabāt augstvērtīgas meža ekosistēmas, 

uzlabot to klimata pārmaiņu seku mazināšanas un pielāgošanās potenciālu un stiprināt mežu 

aizsargājošo funkciju attiecībā uz augsnes eroziju, ūdens resursu saglabāšanu un dabas 

katastrofām.” 

Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība mežā ir svarīgs jautājums, kas jāņem vērā veidojot 

dalībvalstu nacionālās lauku attīstības programmas. Mēs – vides organizāciju vadītāji Baltijas 

valstīs – vēlamies uzsvērt trīs lietas, kuras ir būtiski ņemt vērā, veidojot lauku attīstības 

programmu.  

1) Plānotajiem pasākumiem, lai uzlabotu meža ekonomisko vērtību un produktivitāti, jābūt 

līdzsvarā ar pasākumiem meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Ja tiek plānots 

finansēt jaunaudžu kopšanas, meža ieaudzēšanas, hidromeliorācijas u.c. mežsaimnieciskos 

pasākumus, tad atbilstošs atbalsts nepieciešams arī bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanas pasākumu īstenošanai.  

2) Meža bioloģisko daudzveidību – īpaši jutīgās ekosistēmas – galvenokārt apdraud dažādi 

mežsaimniecības pasākumi, tāpēc nozīmīgākā ekosistēmu aizsardzības metode būtu 

mežsaimniecības intensitātes mazināšana. Bioloģiskās daudzveidības struktūru 

saglabāšanu (piemēram, atstājot vairāk liela izmēra mirušo koksni un „ekoloģiskos” kokus, 

nekā to nosaka patreizējā likumdošana, neveicot meža apsaimniekošanu mežaudzēs, kurām 

ir sevišķi augsta bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīme) ir nepieciešams atbalstīt, 

izmantojot nacionālo lauku attīstības programmu.  

3) Dēļ intensīvas meža meliorācijas un ceļu būves pagājušajā gadsimtā, meža ekosistēmas ir 

izteikti fragmentētas. Šī iemesla dēļ jaunu ceļu un meliorācijas sistēmu būvniecība nedrīkst 

tikt atbalstīta, izmantojot nacionālo lauku attīstības programmu, lai tālāk nepasliktinātu 

ekosistēmu stāvokli.    

 

Igaunijas Dabas fonda valdes priekšsēdētāja                                                     S          Silvija Lotmana 

Pasaules Dabas Fonda (Latvija) direktors   Jānis Rozītis 

Lietuvas Dabas fonda priekšsēdētājs              Edmunds Greims 

 

 


